
La pràctica de l 'exercici comporta un augment de la

sudoració i per tant un increment de la necessitat

d 'aigua en el nostre organisme . 

 

Sembla evident que igual que fem les

recomanacions dietètiques basades en la varietat ,

qualitat i equilibri dels aliments que ingerim , també

serà necessari vigilar la quantitat i qualitat del que

bevem .

 

Abans de res cal tenir present que l 'aigua és la

principal font d 'hidratació  de l 'organisme .   

 

Mantenir-nos perfectament hidratats ens ajudarà a

aconseguir una pell en perfectes condicions i uns

òrgans saludables . 

 

Una correcta hidratació ens permetrà realitzar de

manera correcta qualsevol entrenament sense sofrir

danys en això . ⠀  
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L 'infantil "B" estaria amb opcions

per poder guanyar la lliga i poder fer la

promoció d 'ascens a preferent , veurem

com es decidirà el final de la

competició .

Fatima Fabra ex jugadora i ex

entrenadora de l 'Escola , actualment

està jugant amb el CD Castellón a la

primera nacional valenciana , i la

passada temporada va jugar amb el

Villarreal . 

La temporada 13-14 després d 'haver

liderat durant anys el futbol 7 femení

de les Terres de l 'Ebre , l 'escola va crear

un equip de futbol 11 , on competia per

Tarragona i Barcelona aconseguint

l 'ascens a primera catalana femenina .

Comença el dia bevent aigua .

No oblides la hidratació durant l 'exercici .

Evita alcohol i begudes amb gas .

No esperis a tenir set per beure .

Beu en poques quantitats .

Ingereix aliments rics amb aigua .

Un altre benefici físic que ens proporcionarà l 'aigua

és aconseguir una perfecta depuració de

l 'organisme , ja que ens ajudarà a mantenir net el

sistema renal .   

 

El consum habitual d 'aigua ens ajudarà a depurar els

ronyons i eliminar les toxines que s 'acumulen en

l 'organisme , fent que ens sentim molt més lleugers i

millor . 

 

 

L'Aigua mineral natural és la beguda idònia per a
hidratar-se abans, durant i després de practicar
esport, per la seva puresa. Evitar el consum de
begudes amb sucres i gasos afegits.
 

 



Anem ja a tu com a entrenador/a, quin és el teu entrenador de referència?
De l'època com a jugador sempre m'agradava veure els partits del Saragossa que entrenava Víctor Fernández. 

De l'actualitat, a banda dels top actuals (Guardiola, Simeone, Klopp...), em quedo amb Antonio Conte de l'Inter de Milà.

 

Quina és la teva trajectòria com a entrenador?
Del 2004 al 2009 entrenant al futbol base de Sant Jaume. 2010/11 Benjamí Escola Delta. 2011/12 Aleví A Escola Delta

(ascens a preferent). 2012/13 Aleví A Escola Delta (preferent). 2013/14 Cadet A Escola Delta (ascens a preferent). 2014/15

Cadet A Escola Delta (preferent) / 2n entr. CF Amposta (1a catalana). 2015/16 CF Ginestar (3a Catalana) 2016/17 Aleví A

Escola Delta (ascens a preferent). 2017/18 Infantil A Escola Delta / UE Deltebre (4a catalana). 2018/19 Aleví C Escola Delta /

Femení Amateur Escola Delta / 2n entr. CD La Cava (3a catalana). 2019/20 Benjamí taronja Escola Delta / Aleví femení

Escola Delta / Femení amateur Escola Delta.

 

Com voldries imaginar-te l'escola en un futur?
El futur de l'Escola el voldria veure de tal manera on tots els nois i noies que vulguin practicar futbol confiessin en

l'estructura de l'Escola. Que l'Escola continues millorant aspectes que sempre n'hi ha i que pugui tornar a ser una escola

de referència a la zona. En clau femenina m'imagino una Escola on totes les noies siguin de l'edat que sigui poguessin

tindre un equip de la categoria de la seva edat per poder competir.

 

Quin és el missatge que enviaries ara mateix als jugadors i jugadores de l'escola? 
El meu consell per a jugadors i jugadores no es cap altre de què intenten disfrutar, passar-seu bé, reforçar amistats...

amb tots els companys/es que comparteixen equip.

El futbol no és  tot guanyar  o perdre partits. Les amistats més fortes és fan quan es comparteix molt temps junts,

vivències, solucions de problemes, celebracions, moments durs... Amb el grup de jugadors/es d'un equip.

 

Per acabar...
Des de casa, com tothom, us envio molta força i ànims per seguir aguantant aquests dies que es fan tan durs sobretot

als que estimem tant la pilota, es fa dur no poder estar pel camp cada tarda. 

Però ho heu de fer servir per a quan pugueu tornar per esforçar-vos més, per aprofitar cada entreno per millorar, per

intentar posar en pràctica als partits el treballat als entrenos.

I a les famílies igual, que aprofitin quan és pugue tornar a anar al camp per a que vagin a veure el bé que s'ho passa el

seu fill/a, que s'ho passin ells a la grada tot el bé que ho fa el seu fill/a al camp. Per últim feu esport a casa!

 

Comencem pel principi, quan comences a iniciar-te
al món del futbol i a quin club?
Vaig començar a jugar als 8 anys. A l'UE Sant Jaume.

 

Trajectòria com a jugador/a.
Vaig jugar a totes les categories de futbol base a Sant

Jaume  fins a  arribar al primer equip també del Sant

Jaume jugant 10 temporades.

 

Quins són els teus millors records de l'etapa de
futbol base com a jugador/a? Recordes algun
entrenador en especial? Per què?
Com a millors records em quedo amb tots els amics que

vaig fer tant de l'equip on jugava com dels equips rivals.

 

A nivell personal recordo la temporada on era segon any

de cadet on vaig ser el màxim golejador de la lliga.

 

Com a entrenador, Francisco Rullo (Paco el negre) és del

que guardo més records. Va ser el que em va canviar de

posició al camp i em va donar la confiança per ser el

davanter centre de l'equip.
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CONE IX  AL  MISTER . . .

Mario Arques Porres
Actualment  és  l'entrenador del benjamí "taronja" i
també de l'aleví "femení" i del femení "amateur".



Habilitat de pilota intenta tocar la pilota amb les diferents parts del cos que estan permeses al futbol, començant

pels peus, cuixes i acabant al cap.

Practicar el remat de cap, amb el pare o la mare, aquest tindrà la pilota a les mans i la tira al cap del nen/a per a

poder fer un bon remat de cap (practicar-ho amb la part frontal del cap).

Seguim amb el remat de cap, i aquesta vegada practicarem el toc amb el cap, intentar de forma individual fer el

màxim de tocs possibles sense que caigui a terra.

Fer un remat de cap amb un canvi de direcció, fent una rotació amb el cap a l'hora de rematar la pilota, per poder

practicar aquest remat, és necessària també l'ajuda del pare o mare.

Us proposem diferents exercicis d'habilitat amb pilota, per a totes les edats:
 

 

 

 

 

Us deixem amb aquest circuit d'abdominals per

poder treballar des de casa, amb 6 exercicis

específics de CORE.

 

Podeu fer el circuit d'exercicis seguint un temps de

20 segons de treball i 20 segons de descans o per

a un nivell més avançat només 10 segons de
descans.
 

Durant 20 minuts intenteu fer el número màxim de

sèries (una sèrie completa són els 6 exercicis).

 

Recordeu que abans de començar és molt important

fer un bon escalfament, per tal d'activar el cos.

 

En acabar no ús oblideu de fer estiraments, també

són importants, per tal de tornar a la calma el cos

després de l'esforç i evitar possibles lesions.
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PROPOSTA  D 'ACT IV I TATS  


